COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA”
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA
Nr. înreg.
PLANUL DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ
PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
LA NIVELUL COLEGIULUI NAȚIONAL ,,OCTAVIAN GOGA”-MIERCUREA-CIUC
Nr.crt.
Direcții de acțiune
1.
Asigurarea cadrului
legal pentru
desfășurarea activității
didactice în mediul
online

2.

Activitatea/Intervenția/Măsura
- Elaborarea Planului CNOG de intervenție educațională
pentru situația suspendării cursurilor și comunicarea către ISJ
HR
- Afișarea pe site-ul colegiului
- Actualizarea fișelor posturilor cadrelor didactice, și
respectiv a Fișei de evaluare a activității anuale a cadrelor
didactice, incluzând atribuții specifice învățării online, și
respectiv, indicatori de performanță referitori la proiectarea,
realizarea și evaluarea activităților didactice în mediul
online
- Videoconferințe cu personalul didactic al unității de
învățământ

Asigurarea comunicării
în unitățile de
învățământ și cu alte
instituții responsabile
de administrarea
- Răspunsuri în scris la adrese, solicitări, sesizări etc
sistemului educațional

Termen
30.04.2020

Responsabilități
Director

În funcție de data
transmiterii
modelului de către
MEC

Director
Consiliul de
administrație

Ocazional în
perioada
suspendării
cursurilor
Permanent în
perioada
suspendării
cursurilor
- Comunicare, informare și colaborare cu personalul instituției Permanent în
pe grupurile de Whats App, prin e-mail, telefon
perioada
suspendării
cursurilor
-Transmiterea informațiilor de interes public prin postări pe
Permanent în
site-ul colegiului și pe grupul de Facebook
perioada
suspendării
cursurilor

Director
Director adjunct

Director
Director adjunct
Persoane nominalizate
Director
Director adjunct
Persoane nominalizate
Director
Director adjunct
Persoane nominalizate

Nr.crt.
Direcții de acțiune
3.
Susținerea și
îmbunătățirea
accesului la învățare al
beneficiarilor
sistemului de educație

4.

Realizarea procesului
de învățare online

Activitatea/Intervenția/Măsura
- Completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru
susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al
beneficiarilor sistemului de educație;
- Colaborarea cu autoritățile admínistrației publice locale și cu
inspectoratul șolar, pentru completarea dotării cu echipamente
informatice în funcție de nevoile identificate;

Termen
Permanent

Responsabilități
Comisia SIIIR

Permanent

Director
Director adjunct

- Asigurarea accesului cadrelor didactice și elevilor la
platforme educaționale, prin înregistrarea unității de
învățământ
- Inițierea cadrelor didactice din instituție pentru utilizarea
instrumentelor de lucru în activitatea de învățare online prin
sesiuni de formare organizate de profesorii de informatică, dar
și prin autoformare sau participare la webinare.
- Stabilirea împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți,
platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care
se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată, în functie
de posibilitatile elevilor
- Informarea elevilor si parintilor acestora, prin intermediul
cadrelor didactice, cu privire la modalitatile de organizare a
activitatilor suport care vor fi utilizate pentru invatarea online,
dar si cu privire la drepturile si obligatiile acestora

Permanent

Director
Director adjunct

Permanent

Profesorii de
informatică
Director
Cadrele didactice
Director

24.04.2020

24.04.2020

Profesorii pentru
învățământul primar
Diriginții

- Realizarea, împreună cu profesorii diriginți și cadrele
didactice, unui program săptămânal care include activitățile de
învățare online pentru fiecare disciplină de studiu, având în
vedere o durată echilibrată a acestora

24.04.2020

Cadrele didactice
Director

- Aplicarea unor modalități de susținere a activității pentru
posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale (CES) sau școlarizațila domiciliu;

24.04.2020

Cadrele didactice
Consilier școlar
Profesor itinerant

- Soluționarea situațiilor specifice cu privire la desfășurarea
activității, în care sunt implicați preșcolarii/elevii clasei.

Permanent

Profesorii pentru
învățământul primar
Diriginții

Nr.crt.
4.

Direcții de acțiune
Realizarea procesului
de învățare online

5.

Desfășurarea
activităților specifice

6.

7.

8.

Activitatea/Intervenția/Măsura
- Coordonarea activitaților claselor și colaborarea cu celelalte
cadre didactice în vederea asigurării continuității participării
elevilor la activitatea de învățare online.
- Gestionarea și rezolvarea tuturor problemelor caracteristice
managementului resurselor umane, managementului
instituțional, managementul riscurilor și gestionarea situațiilor
de criză (în caz de pandemie)
- Organizarea examenelor naționale, admiterii în învățământul
liceal, înscrierea în clasele pregătitoare și a V-a etc

- Colaborarea cu Primăria Miercurea-Ciuc,Instutuția
Prefectului, CL, CJ, Sindicatul UNITAS, CRP, CȘE etc
Monitorizarea
- Monitorizarea organizării și desfășurării activităților online
activităților didactice de către cadrele didactice prin raportare sintetică pe baza
programului, din două în două săptămâni, de către cadrele
didactice și anexare de dovezi;
Realizarea
- Conceperea chestionarului privind satisfacția educabililor și
instrumentelor de
părinților și a chestionarului pentru profesori cu privire la
colectare a datelor din desfășurarea învățării online
unitatea de învățământ - Colectarea feedback-ului de la elevi, părinți și profesori cu
privire la desfășurarea învățării online prin aplicarea de
chestionare
Reglarea procesului de
predare-învățareevaluare în mediul
online

Termen
Permanent

Permanent

Conform
calendarelor

La două săptămâni

Mai-iunie

La două săptămâni

-Analizarea datelor colectate, care conțin elemente de
feedback de la elevi, părinți și profesori în vederea luării unor
măsuri de îmbunătățire a calității activităților desfășurate

La două săptămâni

Miercurea-Ciuc, 30.04.2020

Cadrele didactice
Director
Director adjunct
Secretar șef
Director

04.05.2020

- Raportarea, colectarea și analizarea informațiilor cu privire
la activitățile derulate

-Elaborarea planurilor de recuperare a activităților de învățare
pentru elevii care nu au participat la cativitățile online.

Responsabilități
Profesorii pentru
învățământul primar
Diriginții
Director
Director adjunct
Secretar șef
Contabil șef
Director
Director adjunct
Diriginții

Profesori de informatică
Diriginți
Profesorii pentru
învățământul primar
Director
Diriginți
Profesorii pentru
învățământul primar
Director
Diriginți
Profesorii pentru
învățământul primar
Cadrele didactice
Director

După reluarea
cursurilor
Director,
Prof. Dumbravă Magdalena-Camelia

